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Podle Správy želez-
nic je současná
situace neúnosná.

Už nyní je na trati mezi Smí-
chovem a Radotínem velký
provoz. Ten se má navíc ještě
zvýšit. Podle Správy železnic
(SŽ) by zde mohly být závory
ve špičce dole až 52 minut
z hodiny. Přejezd je proto po-
třeba nahradit mimoúrovňo-
výmkřížením. Na tom se sho-
dují zastupitelé, občané, ale
i například policie. Podle ní
je navíc současný přejezd
kvůli velké intenzitě dopravy
nebezpečný.

Problém ale je, že nepanu-
je shoda v tom, která varian-
ta mimoúrovňového křížení
je lepší. Správa železnic chce
přejezd nahradit nadjezdem.
Proti tomu se odvolali místní
zastupitelé. Projekt nadjezdu
je podle nich nerealizovatel-

ný kvůli tomu, že se proti
němu odvolalo několik míst-
ních obyvatel. „Vedení měst-
ské části je přesvědčeno, že je-
diné možné a rychlé řešení
z důvodu případných odvolá-
ní dotčených obyvatel je reali-
zace podjezdu. Navíc je přija-
telnější pro zachování krajin-
ného a vesnického rázu naší
městské části,“ píše se ve vyjá-
dření, které deníkuMetro po-

skytla starostka obce Lenka
Felix. „Všichni si musíme být
vědomi toho, jak dlouho trva-
jí soudní spory. Není to otáz-
ka jednoho nebo dvou let, ale
může to trvat i třeba deset
nebo více let. Na základě na-
šeho jednání s dotčenými
obyvateli víme, že k soudní
obraně v případě nadjezdu
přistoupí,“ stojí dále ve vyjád-
ření.

Odvolání zastupitelů proti
nadjezdu se nelíbí části oby-
vatel Velké Chuchle, kteří
proti rozhodnutí radnice le-
tos sepsali petici. Na podpo-
ru nadjezdu také vznikla ak-
tivita Lepší Chuchle, která
nedávno zaslala zastupite-
lům otevřený dopis, v němž
je vyzývá, aby přehodnotili
své stanovisko. Aktivita také
vytvořila webové stránky,

kde jsou zveřejněna stanovis-
ka několika dotčených orgá-
nů. Podle těchto dokumentů
s podjezdem nesouhlasí na-
příklad Technická správa ko-
munikací (TSK). Variantu
nadjezdu preferuje také poli-
cie. „Zastupitelstvo si je těch-
to argumentů vědomo,“ diví
se Jan Buřil za aktivitu Lepší
Chuchle.

K situaci ve Velkém Chuch-
li se vyjádřila i Správa želez-
nic. Také ta se staví pozitivně
k variantě nadjezdu. „Rozho-
dující bylo pro nás vyjádření
policie, silničního správního
úřadu a TSK. Říkají to jedno-
značně – nadjezd. Pak přišlo
i rozhodnutí z centrální komi-
seministerstva dopravy. Také
doporučili pokračovat v nad-
jezdu,“ uvedla SŽ letos na jaře
na svém facebookovém profi-
lu, kde mimo jiné zveřejnila
i ceny obou diskutovaných va-
riant. Nadjezd by měl vyjít na
380 milionů, podjezd
na 580 milionů.MAREK HÝŘ
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Podjezd, nebo nadjezd? Spor
ve Velké Chuchli graduje
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